
                                                   
ประกาศเทศบาลตําบลแมจัน 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
******************************************* 

                  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ 
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
                 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) เทศบาลตําบลแมจัน จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลแมจัน ดังนี ้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลแมจัน  
    "แมจันนาอยู เชิดชูคุณธรรม นําเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเขมแข็ง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลแมจัน  
    1.จัดใหมี บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา สิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
    2.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    3.การปองกันและระงับโรคติดตอ  
    4.กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเนาเสียและมลภาวะตางๆ  
    5.สงเสริม สนับสนุน บํารุงศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการทองเท่ียว  
    6.สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมผูดอยโอกาสและผูมีปญหาทางสังคม  
    7.สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและผูสูงอายุ  
    8.จัดใหมีและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการศึกษาทุกรูปแบบ  
    9.สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม กีฬา นันทนาการแกเยาวชนและประชาชน  
    10.สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมและการประกอบอาชีพของประชาชน      
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแมจันไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
ไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
        1. สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน 
        2. สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา 
        3. สงเสริมการศึกษาของประชาชน 
        4. สงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ 
        5. สงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู 
        6. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        7. สงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน 



 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
        1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        2. ระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ 
        3. แนวทางจัดการขยะมูลฝอย 
        4. จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
        5. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1. กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังก้ันดินพังใหอยูในสภาพดีได
มาตรฐาน 
        2. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
        3. การดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปาและการบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
        4. ปรัปปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม 
        5. ระบบปองกันน้ําทวม 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        1. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม 
        2. สงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพ่ิมสูงข้ึน 
        3. จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน 
        4. สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
        5. สงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        6. สงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ 
        7. สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
        8. สงเสริมและสนบัสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกข้ันตอน 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
        1. สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมลานนาตาง ๆ 
        2. จัดตั้งฟนฟูองคความรูในทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเขาสูสังคมภูมิปญญา 
        3. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
        4. ยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทําประโยชนใหกับสังคม 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
        1. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย 
สิ่งแวดลอม ยาเสพติดและโรคเอดส 
        2. สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
        3. สงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน 
        4. สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน 
        5. สงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด 



        6. ปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย แผงลอยใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย 
        7. จัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมี
ปญหาทางสังคม 
        8. จัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน 
        9. ปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรมท่ีเอ้ืออาทร มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
กตัญูกตเวที มีความเสียสละ 
        10. ดําเนินการโครงการคลังปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการ 
        1. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล 
        2. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากร 
        3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการและแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
        4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ 
        5. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอ่ืน 
        6. สงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
        7. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
        8. พัฒนาดานการทองเท่ียวของทองถ่ิน 
        9. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
        10. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 

ง. การวางแผน 
           เทศบาลตําบลแมจัน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป                                                                          
           เทศบาลตําบลแมจัน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 
โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560) 
 

ยุทธศาสตร 
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริมกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

19 10,903,600.00 33 18,950,660.00 14 10,753,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10 27,788,754.00 18 1,490,000.00 6 690,000.00 



ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และโครงสรางพ้ืนฐาน 

17 16,370,000.00 33 15,703,000.00 18 8,528,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

11 600,000.00 15 1,505,000.00 8 995,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ศาสนาและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

7 1,025,000.00 18 1,076,000.00 6 436,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
การบริการดานสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และสวัสดิการ
สังคม 

25 2,450,000.00 58 5,082,000.00 23 2,260,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหาร การพัฒนาบุคลากร 
และการใหบริการ 

20 2,040,200.00 48 5,255,000.00 30 3,860,000.00 

รวม 109 61,177,554.00 223 49,061,660.00 105 27,522,600.00 

 
จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2557 โดยมีโครงการท่ี
บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 76 โครงการ งบประมาณ 17,950,000 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 18 9,468,400.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 3,400,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 7 1,272,400.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 400,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 7 979,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

12 650,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ
การใหบริการ 

19 1,780,200.00 

รวม 76 17,950,000.00 



 
 
 รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลแมจัน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

589,500.00 เพ่ือพัฒนาความรู
ความคิดจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน 

นักเรียนท้ังหมด
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
แมจัน 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

904,400.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับเด็ก
อนุบาลศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจัน 

นักเรียนท้ังหมด
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
แมจัน 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

311,640.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน 

นักเรียนท้ังหมด
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
แมจัน 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

480,200.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้น ป.1-6 ร.ร.ศึกษา
สงเคราะหแมจัน 

นักเรียนชั้น ป.
1-6 ร.ร.ศึกษา
สงเคราะหแม
จันท้ังหมด ณ 
วันท่ี 10 มิ.ย.
ของปท่ีผานมา 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

อุดหนุนโรงเรียน
บานแมจัน (เชียง
แสนประชานุ
สาสน) - โครงการ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,452,000.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล-ป.6 
โรงเรียนบานแมจัน 
(เชียงแสนประชานุ
สาสน) 

นักเรียนระดับ
อนุบาล-ชั้น ป.
6 โรงเรียนบาน
แมจันฯ 
ท้ังหมด ณ 
วันท่ี 10 มิ.ย. 
ของปท่ีผานมา 
 



6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียน
บานแมจัน  
(เชียงแสนประชา
นุสาสน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

2,025,660.00 เพ่ือจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล-ชั้น 
ป.6 โรงเรียนบาน
แมจันฯ 

นักเรียนระดับ
อนุบาล-ชั้น  
ป.6 โรงเรียน
บานแมจันฯ 
ท้ังหมด ณ 
วันท่ี 10 มิ.ย. 
ของปท่ีผานมา 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาอาเซียน 
พ.ศ. 2558 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการ
เตรียมความพรอม
เขาสูประชาคม
อาเซียน 

80 คน 

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุน
หองสมุด
ประชาชนของ
ชุมชน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

50,000.00 สนับสนุนแหลง
ความรูทุกดานแก
ประชาชน 

6 ชุมชน 

9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการฝกอบรม
ภาษาตางประเทศ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

70,000.00 เพ่ือพัฒนาดาน
ภาษาใหกับ
ประชาชนและ
ผูสนใจ 

40 คน 

10. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการฝกอบรม
คอมพิวเตอร 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพ่ือใหประชาชน
ผูสนใจมีความรูใน
การใชงาน
คอมพิวเตอร 

40 คน 

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
 

โครงการใหความรู
แกผูชําระภาษี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

15,000.00 เพ่ือใหประชาชนผู
ชําระภาษีมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
ภาษีแตละประเภท 

ผูชําระภาษีปาย
และผูชําระภาษี
โรงเรือน
ท้ังหมด 



12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ท่ีมีอยูในตัวเด็กและ
เยาวชนใหสามารถ
นําออกมาใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง
และสังคมอยาง
สูงสุด 
 

60 คน 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
 

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

320,000.00 เพ่ือสงเสริมการกีฬา
ใหเยาวชนและ
ประชาชนเพ่ือใหมี
สุขภาพท่ีดี 

4 ครั้ง 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมใหเด็กมี
ความคิดสรางสรรค 
และกลาแสดงออก 

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เยาวชนแหงชาติ 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมใหเยาวชนมี
ความคิดสรางสรรค
และกลาแสดงออก 

จัดกิจกรรมวัน
เยาวชน
แหงชาติ 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

อุดหนุนสํานักงาน
การทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงรายตาม
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา 
แหงชาติ  
ครั้งท่ี 36 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใหกับ
สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 

สนับสนุน
งบประมาณ
ใหกับสํานักงาน
การทองเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
เชียงราย 



17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

อุดหนุนสํานักงาน
การทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงรายตาม
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา
นักเรียนคนพิการ
แหงชาติ  
ครั้งท่ี 16 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใหกับ
สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 

สนับสนุน
งบประมาณ
ใหกับสํานักงาน
การทองเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
เชียงราย 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัดการ
แขงขันจักรยาน
ประเภทถนนชิง
ถวยพระราชทาน 
"คิงสคัพ" และการ
แขงขันจักรยาน
เสือภูเขาชิงแชมป
ประเทศไทยฯ 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือใหประชาชนได
มีสวนรวมแขงขัน
จักรยานประเภท
ถนนและจักรยาน
เสือภูเขาชิงแชมป
ประเทศไทย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการขุดลอก
ทอระบายน้ําใน
เขตเทศบาล 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือขุดลอกทอ
ระบายน้ําในเขต
เทศบาล 

7 สาย 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

จัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะแบบอัดทาย 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

3,000,000.00 เพ่ือใชเก็บขยะมูล
ฝอยไมใหตกคางใน
ชุมชน 

1 คัน 

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โครงการจัดการ
ขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

200,000.00 เพ่ือกําจัดขยะอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล 

1 แหง 

22. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนท่ีประชาชน
ยกใหเปนทาง
สาธารณประโยชน 
 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

565,600.00 เพ่ือประชาชน
สัญจรไป-มา 
สะดวก และเปน
การแกไขปญหาน้ํา
ทวม 

40 เมตร 



23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค หมู
ท่ี 8 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

94,800.00 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีอาคาร
อเนกประสงคให
เหมาะสมกับการใช
งานของชุมชน 

64 ตารางเมตร 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการตอเติม
โครงหลังคา
สถานท่ีจัด
กิจกรรมอาคาร
อเนกประสงค  
หมูท่ี 2 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

132,000.00 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีอาคาร
อเนกประสงค
สําหรับใชเปน
สถานท่ีจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน 

กวาง 6 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุดหนุนการ
ประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอแม
สาย เพ่ือขยาย
เขตติดตั้งประปา
และคาติดตั้งหัว
จายน้ําดับเพลิงใน
เขตเทศบาลตําบล
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000.00 เพ่ืออุดหนุนงบประ
มารใหการประปา
สวนภูมิภาคอําเภอ
แมสาย 

1 องคกร 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอแมจันเพ่ือ
ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟาใน 
เขตเทศบาล 
ตําบลแมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอแมจัน 

1 องคกร 

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาลตําบล
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาล 

1 แหง 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

โครงการขุดลอก
ลําน้ําจัน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพ่ือแกไขปญหา
เรื่องน้ําอุปโภค
บริโภคและปญหา
น้ําทวม 

1 โครงการ 



29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชนและ
กลุมตาง ๆ 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

80,000.00 เพ่ือใหประชาชนมี
อาชีพเสริมเพ่ิม
รายไดแกครัวเรือน 

80 คน 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล
แมจันตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล
แมจัน 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

15,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหท่ีทํา
การคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบลแม
จัน 

1 กลุม 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
 

โครงการมหกรรม
อาหารและ
ผลิตภัณฑทองถ่ิน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

120,000.00 สงเสริมให
ประชาชนมีรายได
เพ่ิมข้ึน 

1 ครั้ง 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ครอบครัวสมัพันธ 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือใหครอบครัวมี
เวทีในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู
สรางความสัมพันธท่ี
ดีและไดรวมกัน
สรางครอบครัวให
เขมแข็ง 
 

20 ครอบครัว 

33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
กลุมพัฒนาสตรี
อําเภอแมจัน ตาม
โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันแมแหงชาติ
และโครงการจัด
งานวันสตรีสากล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให
คณะกรรมการกลุม
พัฒนาสตรีอําเภอ
แมจัน 

1 กลุม 



34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการ
ประชุมสัมมนา
ผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

60,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ใหแกผูนําชุมชน
และคณะกรรมการ
ชุมชนในการ
ปฏิบัติงาน 

12 ครั้ง 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

10,000.00 เพ่ือใหได
คณะกรรมการ
ชุมชนมาทําหนาท่ี
บริหารงานชุมชน
และประสานความ
รวมมือระหวาง
เทศบาลกับ
ประชาชน 

78 คน 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝกอบรม
สํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(เขตเมือง) 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

20,000.00 เพ่ือฝกอบรมให
ความรูและสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
นําไปใชในการแกไข
ปญหาและพัฒนา
ชุมชน 

18 คน 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการบวรรวม
ใจเพ่ือทองถ่ินไทย
พัฒนา (แผนดิน
ธรรมแผนดินทอง) 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

35,000.00 เพ่ือใหบาน วัด 
โรงเรียน มีสวนรวม
ในการพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ประชาชน 

ประชาชน บาน 
วัด โรงเรียน ใน
เขตเทศบาล 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการประชา
รวมใจสรางสรรค
ความสามัคคีเพ่ือ
ความปรองดอง
และสมานฉันท
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

30,000.00 1.เพ่ือใหผูเขารับ
การอบรมท่ีมีความ
ขัดแยงทางความคิด
มีเวทีแสดงความ
คิดเห็น 2.เพ่ือทราบ
ปญหาของชุมชน
และนําไปสูการ
แกไขและปองกันได
ตรงจุดและยั่งยืน 3.
เพ่ือสรางความ
สามัคคีและ
สมานฉันทใหคนใน
ชุมชน 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ผูนําชุมชน และ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 



39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
เทศบาลตําบลแม
จันในการจัดงาน
วันสําคัญ 
ประเพณีตาง ๆ 
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหสภา
วัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลแมจัน 

1 องคกร 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม
ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

240,000.00 เพ่ืออนุรักษและ
สงเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถ่ินให
คงอยูสืบไป 

5 ครั้ง 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพ่ือสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรม
ใหแกพนักงาน
เทศบาล
ลูกจางประจํา 
พนักงานจางและ
ประชาชน 

2 ครั้ง 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมในวัน
สําคัญของชาติ
และงานรัฐพิธี 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

147,500.00 เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

4 ครั้ง 

43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอแม
จันตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญของชาติ
และงานประเพณี
ทองถ่ิน 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณตาม
โครงการจัดงานรัฐ
พิธีและวันสําคัญ
ของชาติฯ 

1 ครั้ง 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการกอสราง
ซุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

506,500.00 เพ่ือกอสรางซุม
เฉลิมพระเกียรติ
ใหแกชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

6 ซุม 



45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนวัดพระ
ธาตุดอยตุงตาม
โครงการสงเสริม
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง ป 
2558 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

5,000.00 เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใหกับ
วัดพระธาตุดอยตุง 

สนับสนุน
งบประมาณ
ใหกับวัดพระ
ธาตุดอยตุง 

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการสนับสนุน
การบริการ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

90,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให
อาสาสมัคร
สาธารณสุขดําเนิน
กิจกรรมพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ในพ้ืนท่ี 

6 ชุมชน 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการบริหาร
จัดการฌาปน
สถานเทศบาล
ตําบลแมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพ่ือจายเปน
คาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุ 
คาใชจายอ่ืน ๆ ใน
การฌาปนกิจ 

1 แหง 

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลแมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 เพ่ือสรางความ
เขมแข็งชมรม
ผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลแมจัน 

150 คน 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสงัคม 

โครงการปองกัน
และกําจัด
โรคติดตอโดย
แมลง 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพ่ือปองกันและ
กําจัดโรคติดตอจาก
แมลง 

6 ชุมชน 

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการสนับสนุน 
ปองกันและกําจัด
โรคติดตอจากสัตว 
(พิษสุนัขบา, 
ไขหวัดนก ฯลฯ) 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

50,000.00 เพ่ือปองกันและ
กําจัดโรคติดตอจาก
สัตว เชน โรค
ไขหวัดนก โรคพิษ
สุนัขบา 

250 ตัว 



51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

100,000.00 เพ่ือสราง
หลักประกันดาน
สุขภาพใหกับ
ประชาชนใหเขาถึง
บริการสงเสริม
สุขภาพและปองกัน
โรค 

1 ครั้ง 

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดเทศบาล
ตําบลแมจัน 

รายไดจัดเก็บ
เอง 

30,000.00 เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติดภายในเขต
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

2 กิจกรรม 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอ
แมจัน  
(ศพส.อ.แมจัน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแก
ศูนยปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอแมจัน 
(ศพส.อ.แมจัน) 

1 ศูนย
ปฏิบัติการ 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนศูนย
อํานวยการพลัง
แผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย  
(ศพส.จ.เชียงราย) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแก
ศูนยอํานวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัด
เชียงราย  
(ศพส.จ.เชียงราย) 

1 ศูนย
อํานวยการ 

55. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการ
สงเคราะหผู
ประสบสาธารณ
ภัย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนผูประสบ
สาธารณภัย 

รอยละ 90 

56. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอแม
จัน (ก่ิงกาชาด
อําเภอแมจัน) 
ตามโครงการ
สนับสนนุการรับ
บริจาคโลหิตและ

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแกท่ี
ทําการปกครอง
อําเภอแมจัน  
(ก่ิงกาชาดอําเภอ 
แมจัน) 

1 ท่ีทําการ 



ชวยเหลือราษฎร
ท่ีประสบภัยใน
พ้ืนท่ีบริการของ
ก่ิงกาชาดอําเภอ
แมจัน 

57. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนชมรม
ผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลแมจันตาม
โครงการตลาดนัด
ภูมิปญญา
ผูสูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

80,000.00 เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใหกับ
ชมรมผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแม
จัน 

สนับสนุน
งบประมาณ
ใหกับชมรม
ผูสูงอายุ
เทศบาลตําบล
แมจัน 

58. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรม
แนะนําการ
ใหบริการของ
เทศบาลและ
รับทราบปญหาของ
ประชาชน 

6 ครั้ง 

59. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือสงเสริม/
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมและการ
ใหบริการของ
เทศบาลแก
ประชาชน 

1 ครั้ง 

60. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ือสงเสริม/
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมและการ
ใหบริการของ
เทศบาลแก
ประชาชน 

1 ครั้ง 

61. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล/แผน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
และเปนองคกร
อํานวยการใน
การบูรณาการ 
การสงเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

60 เลม 



62. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการจูงใจ
ชําระภาษี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

15,000.00 เพ่ือจูงใจให
ประชาชนมาชําระ
ภาษีใหแกเทศบาล 

รอยละ 100 

63. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการฝกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานของพนักงาน 
ลูกจาง ผูบริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
ผูใหญบาน ผูนํา
ชุมชน และ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณ
ใหมๆ แกพนักงาน 
ลูกจาง ผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ผูนํา
ชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

100 คน 

64. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

อุดหนุนองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
อําเภอแมจันตาม
โครงการสราง
เสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานท่ี
กลางสําหรับเปน
ศูนยรวมขาวการ
จัดซ้ือจัดจางของ
หนวยการบริหาร
ราชการสวน
ทองถ่ินอําเภอ 
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

45,000.00 เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
อําเภอแมจัน 

1 อปท. 

65. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การบริการ
สาธารณะ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

51,000.00 เพ่ือปรับปรุงระบบ
การบริการ
สาธารณะของ
เทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

80 คน 



66. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ดานสาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000.00 เพ่ือเพ่ิมระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เจาหนาท่ีกอง
สาธารณสุขฯ 

20 คน 

67. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

การจัดซ้ือครุภัณฑ
เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

294,200.00 เพ่ือใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน 

68. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ีภาษี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ
เทศบาล 

12 ครั้ง 

69. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 
 

โครงการฝกซอม
แผนการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,000.00 เพ่ือฝกซอมการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยบนทอง
ถนน 

4 ครั้ง 

70. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการฝกอบรม
ใหความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใหกับนักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพ่ือฝกอบรมให
ความรูการปองกันฯ 
แกนักเรียนและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

200 คน 



71. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 
 

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และเตรียมความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

50 คน 

72. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 
 

โครงการปองกัน 
แกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปา
ไหลหลากและ
โคลนถลม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

130,000.00 เพ่ือปองกัน แกไข
ปญหาอุทกภัย 
น้ําปาไหลหลากและ
โคลนถลม 

4 กิจกรรม 

73. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 
 

โครงการบริการ
นักทองเท่ียว 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
นักทองเท่ียวชวง
เทศกาลปใหม/
สงกรานต 

2 ครั้ง 

74. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 
 

โครงการแมจัน
ถนนคนเดิน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

350,000.00 เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและสราง
รายไดใหกับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

52 ครั้ง 

75. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
ตําบลแมจันและ
สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม
จัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพ่ือเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
ตําบลแมจันและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแมจัน 

1 ครั้ง 



76. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีควรรู 

80 คน 

 

 
 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 
           เทศบาลตําบลแมจัน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการ 
กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม  54  โครงการ  จํานวนเงิน  14,336,377  บาท  มีการเบิกจายงบประมาณ  
จํานวน 54 โครงการ จํานวนเงิน 14,336,377 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

15 8,292,779.37 15 8,292,779.37 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

1 2,988,000.00 1 2,988,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

3 772,000.00 3 772,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

7 201,534.60 7 201,534.60 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

6 862,215.00 6 862,215.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดาน
สาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการ
สังคม 

10 317,389.83 10 317,389.83 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 
และการใหบริการ 

12 902,458.13 12 902,458.13 

รวม 54 14,336,376.93 54 14,336,376.93 

 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลแมจัน ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

589,500.00 22,600.00 ฎีกาเลขท่ี 
115/2558 

03/11/2557 5 

  53,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
224/2558 

01/12/2557 5 

  13,471.95 
ฎีกาเลขท่ี 
278/2558 

12/01/2558 5 

  22,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
383/2558 

12/01/2558 5 

  48,074.86 
ฎีกาเลขท่ี 
660/2558 

08/04/2558 3 

  22,560.00 
ฎีกาเลขท่ี 
946/2558 

24/06/2558 3 

  20,665.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1092/2558 

03/08/2558 3 

  90,460.60 
ฎีกาเลขท่ี 
1093/2558 

03/08/2558 5 

  97,416.33 
ฎีกาเลขท่ี 
1335/2558 

09/09/2558 3 

  10,171.55 
ฎีกาเลขท่ี 
1388/2558 

21/09/2558 3 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

904,400.00 171,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
116/2558 

03/11/2557 5 

  171,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
382/2558 

19/01/2558 5 



  183,380.00 
ฎีกาเลขท่ี 
945/2558 

22/06/2558 3 

  161,280.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1094/2558 

03/08/2558 3 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม
จัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

311,640.00 43,417.92 ฎีกาเลขท่ี 
385/2558 

01/11/2557 61 

  21,658.00 
ฎีกาเลขท่ี 
448/2558 

01/01/2558 31 

  21,632.52 
ฎีกาเลขท่ี 
598/2558 

01/02/2558 28 

  61,412.60 
ฎีกาเลขท่ี 
661/2558 

01/03/2558 77 

  11,449.20 
ฎีกาเลขท่ี 
960/2558 

16/05/2558 16 

  24,043.32 
ฎีกาเลขท่ี 
985/2558 

01/06/2558 30 

  21,977.20 
ฎีกาเลขท่ี 
1166/2558 

01/07/2558 31 

  21,977.20 
ฎีกาเลขท่ี 
1343/2558 

01/08/2558 31 

  24,174.92 
ฎีกาเลขท่ี 
1399/2558 

01/09/2558 30 

  30,036.62 
ฎีกาเลขท่ี 
1396/2558 

01/09/2558 30 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

480,200.00 62,426.00 ฎีกาเลขท่ี 
386/2558 

01/11/2557 61 

  29,652.35 
ฎีกาเลขท่ี 
447/2558 

01/01/2558 31 



  31,213.00 
ฎีกาเลขท่ี 
597/2558 

01/02/2558 28 

  62,158.95 
ฎีกาเลขท่ี 
627/2558 

01/03/2558 77 

  15,555.12 
ฎีกาเลขท่ี 
959/2558 

15/05/2558 16 

  31,505.04 
ฎีกาเลขท่ี 
984/2558 

01/06/2558 30 

  31,505.04 
ฎีกาเลขท่ี 
1167/2558 

01/07/2558 31 

  30,004.80 
ฎีกาเลขท่ี 
1342/2558 

01/08/2558 31 

  31,505.04 
ฎีกาเลขท่ี 
1398/2558 

01/09/2558 30 

  46,356.96 
ฎีกาเลขท่ี 
1395/2558 

01/10/2558 31 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

อุดหนุนโรงเรียน
บานแมจัน (เชียง
แสนประชานุ
สาสน) - โครงการ
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,452,000.00 888,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
164/2558 

02/12/2557 3 

  1,332,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
427/2558 

02/02/2558 5 

  1,113,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
837/2558 

20/05/2558 5 

  1,112,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1095/2558 

19/08/2558 3 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

คาอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียน
บานแมจัน (เชียง
แสนประชานุ
สาสน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

2,025,660.00 282,815.26 ฎีกาเลขท่ี 
387/2558 

01/11/2557 61 

  134,101.24 
ฎีกาเลขท่ี 
446/2558 

01/01/2558 31 



  141,159.20 
ฎีกาเลขท่ี 
596/2558 

01/02/2558 28 

  309,342.52 
ฎีกาเลขท่ี 
626/2558 

01/03/2558 77 

  75,209.40 
ฎีกาเลขท่ี 
958/2558 

16/05/2558 16 

  155,899.94 
ฎีกาเลขท่ี 
983/2558 

01/06/2558 30 

  146,339.20 
ฎีกาเลขท่ี 
1168/2558 

01/07/2558 31 

  146,339.20 
ฎีกาเลขท่ี 
1341/2558 

01/08/2558 31 

  160,973.12 
ฎีกาเลขท่ี 
1397/2558 

01/09/2558 30 

  260,875.20 
ฎีกาเลขท่ี 
1394/2558 

01/09/2558 30 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการสนับสนุน
หองสมุด
ประชาชนของ
ชุมชน 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 3,720.00 ฎีกาเลขท่ี 
68/2558 

01/10/2557 31 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
223/2558 

01/11/2557 30 

  3,720.00 
ฎีกาเลขท่ี 
345/2558 

01/01/2558 31 

  3,720.00 
ฎีกาเลขท่ี 
493/2558 

01/02/2558 28 

  3,360.00 
ฎีกาเลขท่ี 
632/2558 

01/03/2558 31 

  3,720.00 
ฎีกาเลขท่ี 
670/2558 

01/04/2558 30 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
764/2558 

01/05/2558 31 

  3,720.00 
ฎีกาเลขท่ี 
867/2558 

01/06/2558 30 



  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
973/2558 

01/07/2558 31 

  3,720.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1191/2558 

01/08/0658 31 

  3,720.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1237/2558 

01/09/2558 30 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1401/2558 

01/09/2558 30 

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการใหความรู
แกผูชําระภาษี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

15,000.00 5,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
293/2558 

12/01/2558 5 

9. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 18,235.00 ฏีกาเลขท่ี 
858/2558 

25/05/2558 5 

10. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาและ
สงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

320,000.00 21,400.00 ฎีกาเลขท่ี 
306/2558 

15/12/2557 3 

  6,590.00 
ฎีกาเลขท่ี 
307/2558 

12/01/2558 3 

  32,761.00 
ฎีกาเลขท่ี 
515/2558 

23/02/2558 5 

  27,870.00 
ฎีกาเลขท่ี 
631/2558 

09/03/2558 5 

11. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ    
ศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็กเยาวชน 
และประชาชน 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาต ิ

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 91,970.00 ฎีกาเลขท่ี 
402/2558 

07/01/2558 3 



12. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เยาวชนแหงชาติ 

รายได
จัดเก็บเอง 

10,000.00 9,477.00 ฎีกาเลขท่ี 
1386/2558 

02/09/2558 3 

13. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

อุดหนุนสํานักงาน
การทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด 
เชียงรายตาม
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา 
นักเรียน นักศึกษา
แหงชาติ  
ครั้งท่ี 36 
 

รายได
จัดเก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
506/2558 

28/01/2558 3 

14. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

อุดหนุนสํานักงาน
การทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงรายตาม
โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา
นักเรียนคนพิการ
แหงชาติ  
ครั้งท่ี 16 
 

รายได
จัดเก็บเอง 

10,000.00 10,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
507/2558 

28/01/2558 3 

15. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

โครงการจัดการ
แขงขันจักรยาน
ประเภทถนนชิง
ถวยพระราชทาน 
"คิงสคัพ" และการ
แขงขันจักรยาน
เสือภูเขาชิงแชมป
ประเทศไทยฯ 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 15,780.00 ฎีกาเลขท่ี 
419/2558 

04/02/2558 3 

16. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จัดซ้ือรถบรรทุก
ขยะแบบอัดทาย 

รายได
จัดเก็บเอง 

3,000,000.00 2,988,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
14/2558 

23/09/2558 180 



17. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสราง
ถนนและราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนนท่ีประชาชน
ยกใหเปนทาง
สาธารณประโยชน 

รายได
จัดเก็บเอง 

565,600.00 547,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
1365/2558 

01/07/2558 30 

18. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค หมู
ท่ี 8 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

94,800.00 94,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
1235/2558 

06/07/2558 30 

19. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการตอเติม
โครงหลังคา
สถานท่ีจัด
กิจกรรมอาคาร
อเนกประสงค หมู
ท่ี 2 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

132,000.00 131,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
10/2558 

15/09/2558 60 

20. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชนและ
กลุมตาง ๆ 

รายได
จัดเก็บเอง 

80,000.00 6,748.00 ฎีกาเลขท่ี 
1245/2558 

12/09/2558 2 

  21,848.60 
ฎีกาเลขท่ี 
1327/2558 

12/09/2558 2 

  9,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
179/2558 

03/08/2558 3 

21. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล
แมจันตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตําบล
แมจัน 
 
 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

15,000.00 15,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
968/2558 

29/06/2558 3 



22. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
กลุมพัฒนาสตรี
อําเภอแมจัน ตาม
โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วันแมแหงชาติ
และโครงการจัด
งานวันสตรีสากล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 10,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
546/2558 

09/03/2558 3 

  10,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1108/2558 

03/08/2558 1 

23. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชมุชน 

โครงการ
ประชุมสัมมนา
ผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

รายได
จัดเก็บเอง 

60,000.00 10,450.00 ฎีกาเลขท่ี 
40/2558 

18/10/2557 1 

  9,750.00 
ฎีกาเลขท่ี 
146/2558 

22/11/2557 1 

  9,750.00 
ฎีกาเลขท่ี 
276/2558 

17/01/2558 1 

  9,750.00 
ฎีกาเลขท่ี 
409/2558 

14/02/2558 1 

  9,750.00 
ฎีกาเลขท่ี 
504/2558 

21/03/2558 1 

  9,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1300/2558 

12/09/2558 1 

24. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการฝกอบรม
สํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐาน 
(เขตเมือง) 

รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 9,950.00 ฎีกาเลขท่ี 
745/2558 

28/04/2558 3 

25. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการบวรรวม
ใจเพ่ือทองถ่ินไทย
พัฒนา (แผนดิน
ธรรมแผนดินทอง) 

รายได
จัดเก็บเอง 

35,000.00 29,578.00 ฎีกาเลขท่ี 
982/2558 

01/07/2558 3 

  4,800.00 ฎีกาเลขท่ี 02/09/2558 3 



1209/2558 

26. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

โครงการประชา
รวมใจสรางสรรค
ความสามัคคีเพ่ือ
ความปรองดอง
และสมานฉันท
เทศบาลตําบลแม
จัน 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 26,160.00 ฎีกาเลขท่ี 
646/2558 

11/03/2558 3 

27. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมสงเสริม
ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

240,000.00 6,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
38/2558 

01/10/2557 5 

  37,900.00 
ฎีกาเลขท่ี 
154/2558 

03/11/2557 5 

  4,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
309/2558 

12/01/2558 3 

  27,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
734/2558 

08/04/2558 3 

  34,900.00 
ฎีกาเลขท่ี 
148/2558 

15/12/2557 3 

  61,625.00 
ฎีกาเลขท่ี 
748/2558 

27/04/2558 3 

  11,775.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1192/2558 

03/08/2558 3 

28. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 9,790.00 ฎีกาเลขท่ี 
308/2558 

06/01/2558 3 

  4,110.00 
ฎีกาเลขท่ี 
638/2558 

23/03/2558 3 

  9,776.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1385/2558 

28/09/2558 3 

29. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัด
กิจกรรมในวัน
สําคัญของชาติ
และงานรัฐพิธี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

147,500.00 1,500.00 ฎีกาเลขท่ี 
64/2558 

01/12/2557 3 



  2,428.00 
ฎีกาเลขท่ี 
265/2558 

24/12/2557 3 

  3,603.00 
ฎีกาเลขท่ี 
494/2558 

02/02/2558 5 

  2,200.00 
ฎีกาเลขท่ี 
741/2558 

20/04/2558 5 

  500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
742/2558 

20/04/2558 3 

  1,728.00 
ฎีกาเลขท่ี 
761/2558 

30/04/2558 4 

  880.00 
ฎีกาเลขท่ี 
954/2558 

15/06/2558 3 

  2,800.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1196/2558 

03/08/2558 3 

  700.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1218/2558 

07/09/2558 5 

  97,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1375/2558 

16/09/2558 3 

30. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอแม
จันตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญของชาติ
และงานประเพณี
ทองถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 30,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
315/2558 

07/01/2558 3 

31. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการกอสราง
ซุมเฉลิมพระ 
เกียรติ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

506,500.00 408,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
1154/2558 

20/07/2558 15 

  98,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1409/2558 

01/09/2558 30 

32. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนา
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนวัดพระธาตุ
ดอยตุงตาม
โครงการสงเสริม
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุงป2558 

รายได
จัดเก็บเอง 

5,000.00 5,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
549/2558 

25/02/2558 3 



33. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการสนับสนุน
การบริการ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

90,000.00 7,500.00 ฎีกาเลขท่ี 
1061/2558 

24/06/2558 3 

  22,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1122/2558 

26/08/2558 3 

34. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการบริหาร
จัดการฌาปน
สถานเทศบาล
ตําบลแมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

70,000.00 97.58 ฎีกาเลขท่ี 
55/2558 

20/10/2557 3 

  90.04 
ฎีกาเลขท่ี 
56/2558 

20/10/2557 3 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
134/2558 

27/10/2557 5 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
135/2558 

17/11/2557 5 

  1,862.87 
ฎีกาเลขท่ี 
179/2558 

26/11/2557 3 

  78.94 
ฎีกาเลขท่ี 
180/2558 

26/11/2557 3 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
230/2558 

15/12/2557 3 

  75.25 
ฎีกาเลขท่ี 
294/2558 

24/12/2557 3 

  97.58 
ฎีกาเลขท่ี 
295/2558 

07/01/2558 3 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
305/2558 

06/01/2558 3 

  103.20 
ฎีกาเลขท่ี 
439/2558 

13/01/2558 3 

  5,400.00 
ฎีกาเลขท่ี 
490/2558 

21/01/2558 3 



  108.50 
ฎีกาเลขท่ี 
514/2558 

21/01/2558 3 

  149.83 
ฎีกาเลขท่ี 
542/2558 

02/03/2558 3 

  85.60 
ฎีกาเลขท่ี 
594/2558 

11/03/2558 3 

  1,800.00 
ฎีกาเลขท่ี 
622/2558 

09/03/2558 5 

  85.60 
ฎีกาเลขท่ี 
657/2558 

25/03/2558 3 

  157.00 
ฎีกาเลขท่ี 
658/2558 

25/03/2558 3 

  1,292.99 
ฎีกาเลขท่ี 
768/2558 

20/04/2558 5 

  56.56 
ฎีกาเลขท่ี 
770/2558 

20/04/2558 3 

  1,781.00 
ฎีกาเลขท่ี 
521/2558 

25/02/2558 3 

  1,800.00 
ฎีกาเลขท่ี 
830/2558 

27/04/2558 3 

  98.22 
ฎีกาเลขท่ี 
871/2558 

15/06/2558 3 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
903/2558 

15/06/2558 3 

  91.23 
ฎีกาเลขท่ี 
1003/2558 

29/06/2558 3 

  7,200.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1053/2558 

01/06/2558 30 

  91.23 
ฎีกาเลขท่ี 
1003/2558 

29/06/2558 3 

  87.76 
ฎีกาเลขท่ี 
1116/2558 

27/07/2558 3 

  1,408.55 
ฎีกาเลขท่ี 
1184/2558 

03/08/2558 3 

  130.33 
ฎีกาเลขท่ี 
1185/2558 

03/08/2558 3 



  209.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1190/2558 

17/08/2558 3 

  1,662.78 
ฎีกาเลขท่ี 
962/2558 

03/08/2558 5 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1160/2558 

03/08/2558 5 

  130.33 
ฎีกาเลขท่ี 
1185/2558 

24/08/2558 5 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1287/2558 

09/09/2558 3 

  87.76 
ฎีกาเลขท่ี 
1240/2558 

14/09/2558 3 

  32.10 
ฎีกาเลขท่ี 
1323/2558 

14/09/2558 3 

  7,200.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1417/2558 

21/09/2558 5 

35. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลแมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 8,400.00 ฎีกาเลขท่ี 
1336/2558 

14/09/2558 3 

36. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการปองกัน
และกําจัด
โรคติดตอโดย
แมลง 

รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 22,500.00 ฎีกาเลขท่ี 
940/2558 

01/06/2558 5 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
941/2558 

01/06/2558 5 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1074/2558 

13/07/2558 5 

  3,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1164/2558 

03/08/2558 5 

37. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ

รายได
จัดเก็บเอง 

100,000.00 99,270.00 ฎีกาเลขท่ี 
252/2558 

15/12/2557 3 



สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบล 
แมจัน 

38. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดเทศบาล
ตําบลแมจัน 

รายได
จัดเก็บเอง 

30,000.00 1,800.00 ฎีกาเลขท่ี 
1255/2558 

07/09/2558 5 

39. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอ
แมจัน  
(ศพส.อ.แมจัน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 10,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
615/2558 

09/03/2558 3 

40. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

โครงการ
สงเคราะห 
ผูประสบ 
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 5,868.00 ฎีกาเลขท่ี 
656/2558 

20/04/2558 5 

41. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอ 
แมจัน (ก่ิงกาชาด
อําเภอแมจัน) 
ตามโครงการ
สนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิตและ
ชวยเหลือราษฎร
ท่ีประสบภัยใน
พ้ืนท่ีบริการของ
ก่ิงกาชาดอําเภอ
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 10,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
314/2558 

07/01/2558 3 

42. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดาน
สาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

อุดหนุนชมรม
ผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลแมจันตาม
โครงการตลาดนัด
ภูมิปญญา
ผูสูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

80,000.00 60,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
496/2558 

04/02/2558 3 



43. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการเทศบาล
พบประชาชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

50,000.00 8,650.00 ฎีกาเลขท่ี 
390/2558 

12/01/2558 5 

44. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 9,468.00 ฎีกาเลขท่ี 
819/2558 

20/04/2558 3 

45. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ทองถ่ินไทย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 500.00 ฎีกาเลขท่ี 
665/2558 

09/03/2558 5 

46. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล/แผน
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 700.00 ฎีกาเลขท่ี 
147/2558 

08/12/2557 5 

  1,300.00 
ฎีกาเลขท่ี 
381/2558 

05/01/2558 5 

  458.00 
ฎีกาเลขท่ี 
531/2558 

16/02/2558 3 

  500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
740/2558 

27/04/2558 3 

  705.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1067/2558 

01/07/2558 3 

  4,960.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1077/2558 

20/07/2558 5 



  275.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1078/2558 

07/08/2558 1 

47. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

อุดหนุนองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
อําเภอแมจัน 
ตามโครงการ 
สรางเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานท่ี
กลางสําหรับเปน
ศูนยรวมขาวการ
จัดซ้ือจัดจางของ
หนวยการบริหาร
ราชการสวน
ทองถ่ินอําเภอ 
แมจัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

45,000.00 45,000.00 ฎีกาเลขท่ี 
498/2558 

09/02/2558 5 

48. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
การบริการ
สาธารณะ 

เงินอุดหนนุ
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

51,000.00 50,928.00 ฎีกาเลขท่ี
1362/2558 

12/09/2558 3 

49. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

การจัดซ้ือครุภัณฑ
เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลแม
จัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

294,200.00 29,300.00 ฎีกาเลขท่ี 
1407/2558 

14/09/2558 15 

  98,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1331/2558 

24/08/2558 15 

  89,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1347/2558 

24/08/2558 15 

  8,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1330/2558 

24/08/2558 15 

  2,900.00 ฎีกาเลขท่ี 24/08/2558 15 



1328/2558 

  7,900.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1339/2558 

24/08/2558 15 

  4,400.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1408/2558 

24/08/2558 15 

  22,800.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1364/2558 

24/08/2558 15 

  29,900.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1348/2558 

24/08/2558 15 

50. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการฝกอบรม
ใหความรูเก่ียวกับ
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใหกับนักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแม
จัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 26,610.00 ฎีกาเลขท่ี 
1299/2558 

21/08/2558 5 

51. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการปองกัน 
แกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปา
ไหลหลากและ
โคลนถลม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

130,000.00 1,750.00 ฎีกาเลขท่ี 
949/2558 

08/06/2558 3 

  8,570.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1016/2558 

06/07/2558 5 

  16,575.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1080/2558 

20/07/2558 5 

  61,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1096/2558 

03/08/2558 5 

  6,910.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1180/2558 

03/08/2558 5 

  6,244.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1379/2558 

07/09/2558 5 

52. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

โครงการบริการ
นักทองเท่ียว 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 4,510.00 ฎีกาเลขท่ี 
399/2558 

02/02/2558 5 



ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

  6,925.00 
ฎีกาเลขท่ี 
753/2558 

04/05/2558 5 

53. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการแมจัน
ถนนคนเดิน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

350,000.00 8,800.00 ฎีกาเลขท่ี 
48/2558 

17/11/2557 5 

  5,817.39 
ฎีกาเลขท่ี 
61/2558 

17/11/2557 5 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
62/2558 

17/11/2557 5 

  31,200.00 
ฎีกาเลขท่ี 
161/2558 

01/12/2557 3 

  3,070.00 
ฎีกาเลขท่ี 
162/2558 

01/12/2557 3 

  5,967.92 
ฎีกาเลขท่ี 
190/2558 

08/12/2557 5 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
222/2558 

22/12/2557 5 

  24,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
263/2558 

24/12/2557 3 

  3,770.00 
ฎีกาเลขท่ี 
267/2558 

05/01/2558 5 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
373/2558 

12/01/2558 5 

  4,588.00 
ฎีกาเลขท่ี 
374/25558 

12/01/2558 5 

  7,969.77 
ฎีกาเลขท่ี 
379/2558 

19/01/2558 5 



  21,300.00 
ฎีกาเลขท่ี 
479/2558 

26/01/2558 3 

  7,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
480/2558 

26/01/2558 3 

  4,621.60 
ฎีกาเลขท่ี 
500/2558 

26/01/2558 5 

  5,586.00 
ฎีกาเลขท่ี 
570/2558 

02/02/2558 5 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
624/2558 

02/02/2558 5 

  7,722.47 
ฎีกาเลขท่ี 
666/2558 

02/02/2558 5 

  4,347.13 
ฎีกาเลขท่ี 
786/2558 

16/02/2558 5 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
832/2558 

23/02/2558 3 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
732/2558 

03/03/2558 3 

  4,039.70 
ฎีกาเลขท่ี 
864/2558 

20/04/2558 3 

  31,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
872/2558 

18/05/2558 3 

  7,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
892/2558 

27/05/2559 3 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
989/2558 

24/06/2558 3 

  6,337.61 
ฎีกาเลขท่ี 
1014/2558 

24/06/2558 3 

  5,378.92 
ฎีกาเลขท่ี 
1171/2558 

17/08/2558 3 

  7,500.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1119/2558 

19/08/2558 3 

  5,693.62 
ฎีกาเลขท่ี 
1233/2558 

24/08/2558 5 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1244/2558 

24/08/2558 3 



 
 

               รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558 
                เทศบาลตําบลแมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการศึกษา 
สงเสริมกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

19.0 10.90 18.0 9.47 15.0 8.29 15.0 8.29 15.0 8.29 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10.0 27.79 3.0 3.40 1.0 2.99 1.0 2.99 1.0 2.99 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

17.0 16.37 7.0 1.27 3.0 0.77 3.0 0.77 3.0 0.77 

  41,700.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1288/2558 

24/08/2558 5 

  6,600.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1363/2558 

14/09/2558 5 

  6,000.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1389/2558 

14/09/2558 5 

  10,350.00 
ฎีกาเลขท่ี 
1403/2558 

23/09/2558 3 

54. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร และการ
ใหบริการ 

โครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,
รายได
จัดเก็บเอง 

20,000.00 19,860.00 ฎีกาเลขท่ี 
1118/2558 

25/07/2558 1 



4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

11.0 0.60 10.0 0.40 7.0 0.20 7.0 0.20 7.0 0.20 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศาสนาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

7.0 1.02 7.0 0.98 6.0 0.86 6.0 0.86 6.0 0.86 

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริการดานสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

25.0 2.45 12.0 0.65 10.0 0.32 10.0 0.32 10.0 0.32 

7.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 
และการใหบริการ 

20.0 2.04 19.0 1.78 12.0 0.90 12.0 0.90 12.0 0.90 

 

ช.0 ผลการดําเนินงาน 

               เทศบาลตําบลแมจัน ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2558 ในเขตพ้ืนท่ี               
โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผล
การดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

       
 



    2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 

             
 
    3. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

            
                 
    4. โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 

           
 
      5. โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนท่ีประชาชนยกใหเปนทางสาธารณประโยชน 

             



 
    6. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 8 

            
 
    7. โครงการตอเติมโครงหลังคาสถานท่ีจัดกิจกรรมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 2 

            
 
     8. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

            
 
    9. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

            
 



 
    10. โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน 

              
 
    11. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลแมจัน 

              
 
    12. โครงการปองกันและกําจัดโรคติดตอโดยแมลง 

              
 
    13. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

               



     
    14. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน 

             
     
    15. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 

              
     
    16. โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับนักเรียน เยาวชน และ  
         ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 

             
 
    17. โครงการแมจันถนนคนเดิน 

             



 
    18. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีประชาชนควรรู 

              
 
 

ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 
 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
นางสาวปยนุช   ไชยกุล ประธานกรรมการ 053772565 0816815179 pinud@hotmail.com 
นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล กรรมการ 053772565 0869127444 godang69@gmail.com 
นางอนงค   วงศใหญ กรรมการ 053772565 0861943356 - 
ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาว ี กรรมการ - 0869187302 - 
นายประเสรฐิ อุดมชาติ กรรมการ - 0850366787 - 
นางสาวพัชรา เหล็กกลา กรรมการ - 0897552660 - 
นายเข็มทอง มวงสุข กรรมการ - 0819502144 - 
นางสุพัตร สุภาคํา กรรมการ - 0875763437 - 
ดร.ประยรู อิมิวัตร กรรมการ - 0817836318 prayoon6318@gmail.com 
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอแมจัน 

กรรมการ 053771789 - - 

ผูจัดการธนาคารกรุงไทย 
จํากัด สาขาแมจัน 

กรรมการ 053771940 - - 

ทองถ่ินอําเภอแมจัน กรรมการ 053660365 0818851043 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 2 กรรมการ - 0979957612 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 3 กรรมการ - 0896352508 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 4 กรรมการ - 0857228099 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 5 กรรมการ - 0846081019 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 7 กรรมการ - 0895540702 - 
ผูใหญบาน หมูท่ี 8 กรรมการ - 0946086888 - 
นายสงวน  ตุนหนิ้ว กรรมการและ

เลขานุการ 
053772565 0819512576 - 

พ.จ.อ.ภูมิรพี  ทวีกสิกรรม ผูชวยเลขานุการ 053772565 0815688278 sampan_spt@hotmail.com 



 
   2. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรระดับทองถิ่น  
 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
- - - - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 
 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 
ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน ประธานกรรมการ 053772565 0819512576 - 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

กรรมการ 053772565 0834765191 supin.w@hotmail.com 

ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 053772565 0895588803 - 
ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ 053772565 0850329843 kingkarn2511@hotmail.com 
ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 053772565 0831522347 movey999@gmail.com 
นายครรชิต  ขันคํา กรรมการ - 0894322393 - 
นายสม อภิขจรทรัพย กรรมการ - 0892644378 - 
นายสมจิตร  บุญธรรม กรรมการ - - - 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและ

เลขานุการ 
053772565 0815688278 sampan_spt@hotmail.com 

เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

ผูชวยเลขานุการ 053772565 0951345453 bo--nus@hotmail.com 

 

 

              ท้ังนี้  หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลแมจันทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                             

ประกาศ  ณ  วันท่ี   21   ธันวาคม  พ.ศ.  2558 
 

                                                                     
(นางสาวปยนุช   ไชยกุล) 

นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
 


